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1. Dôvodová správa 

 Podľa Zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších 

predpisov musí mať každá obec  spracovaný kľúčový strategický program rozvoja  – Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR).  Okrem iného je existencia tohto 

dokumentu podmienkou na čerpanie eurofondov. Aktuálny PHSR bol spracovaný v roku 

2015 externou firmou a je oficiálne platný do mája 2023. Reálne je už neaktuálny a v praxi 

nepoužiteľný, pretože sa veľa zmenilo: v eurofondoch sa rozbieha  nové programové obdobie 

(2021-2027), Bratislavský samosprávny kraj (2021) aj mnohé mestá a obce v kraji  majú nový 

programový    dokument spracovaný  aj schválený zastupiteľstvom, vo finálnej fáze je tiež 

Magistrát hl. m. Bratislava. MČ plánuje rozbehnúť viacero projektov a žiadať na ich 

financovanie granty, projekty však musia byť v súlade so stratégiou rozvoja mestskej časti.  

 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta predstavuje základný 

strednodobý programový    strategický dokument   mesta v oblasti   regionálneho    rozvoja, 

ktorý   nastavuje smer a priority rozvoja mestskej časti. Cieľom tohto strategického 

dokumentu je identifikovať kľúčové výzvy a problémy územia a nastaviť smerovanie rozvoja 

pre nasledujúce obdobie s ohľadom na priority a smerovanie rozvoja na úrovni mesta aj 

regiónu. Tento dokument je zároveň popis krokov, ktorými sa má zvýšiť celková kvalita 

života, či už z pohľadu dopravy, vzdelávania, životného prostredia,    sociálnych   služieb,   

ale aj napríklad   kultúry či športu. Vychádza z   poznania    situácie a konkrétnych potrieb 

obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území.  

 Program nesmie byť zbytočne rozsiahlym a len popisným zoznamom nereálnych 

zámerov, ale skutočným strategickým rozvojovým plánom s cieľom dosiahnuť rast životnej 

úrovne na konkrétnom území. PHRSR je apolitický dokument, presahujúci viaceré volebné 

obdobia, vychádzajúci z identifikácie reálnych potrieb mestskej časti, preto budú vytvorené 

pracovné skupiny pre jednotlivé oblasti, v ktorých má MČ kompetencie (školstvo, životné 

prostredie, sociálne veci, kultúra, bezpečnosť a krízový manažment...). Pracovné skupiny 

budú zložené z odborníkov.  

 Oslovený na spoluprácu bude aj neziskový sektor aj súkromná sféra. V prvej fáze bude 

vyhodnotený starý PHSR, čo bolo splnené, aké ciele boli dosiahnuté, bude analyzované čo 

nepodarilo dosiahnuť. Výstupy z pracovných skupín budú spracované a prezentované   v 

komisiách a zároveň vo verejnom prerokovaní, kde sa budú môcť zapojiť všetci občania. 

Každá pripomienka z verejného prerokovania bude spracovaná a písomnou formou 

zodpovedaná. PHRSR nadobudne právoplatnosť schválením v mestskom zastupiteľstve 

začiatkom roku 2023. 



2. Vstupná správa 

 

Vstupná správa pre spracovanie PHRSR MČ Bratislava-Petržalka na roky 2023-

2029 
 

v súlade s Metodikou a inštitucionálnym rámcom tvorby verejných stratégií schválnej 

uznesením vlády Slovenskej republiky č. 197/2017 zo dňa 26. apríla 2017 a Metodikou 

tvorby programov PHRSR 2020 (verzia: 1.0.4), v zmysle § 8 Zákon č. 539/2008 Z. z o 

podpore regionálneho 

rozvoja v znení neskorších predpisov. 

Obec MČ Bratislava-Petržalka 

Zadávateľ tvorby stratégie MČ Bratislava-Petržalka  

Kutlíkova 17 

851 02 Bratislava  

Identifikácia územnej/-ných 

samospráv/-y, pre ktorý/-é sa 

dokument spracováva 

MČ Bratislava-Petržalka, Bratislavský kraj 

Plánovacie obdobie 2023 – 2029 (s výhľadom do roku 2030) 

Navrhovaný/menovaný gestor 

spracovania PHRSR a jeho 

kontaktné údaje 

Mgr. Iveta Jančoková, zástupkyňa starostu 

Tel.: +421 947 487 002, E-mail: 

iveta.jancokova@petrzalka.sk 

Navrhovaný/menovaný 

koordinátor prípravných prác 

spracovania PHRSR a jeho 

kontaktné údaje 

Mgr. Monika Adameková MBA,  vedúca referátu 

projektového riadenia 

Telefón:  +421 947 487 141, 

monika.adamekova@petrzalka.sk 

Členovia prípravného 

tímu/spracovatelia vstupnej 

správy 

Mgr. Iveta Jančoková, 2. zástupkyňa starostu 

Tel.: +421 947 487 002, E-mail: 

iveta.jancokova@petrzalka.sk, 

Mgr. Monika Adameková MBA,  vedúca referátu 

projektového riadenia, telefón:  +421 947 487 141, 

monika.adamekova@petrzalka.sk, 

Ing. Pavol Petrík, telefón:  +421 947 487 142 

pavol.petrik@petrzalka.sk, 

Mgr. Dejan Súkala, telefón: +421 947 487 145 

dejan.sukala@petrzalka.sk 

 

A. Základné údaje o PHRSR 
 

1. Hlavné ciele, výzvy, problémy a impulzy, na ktoré PHRSR bude reagovať 

1.1.Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 

Hlavným dôvodom na obstarávanie nového PHRSR s uplatnením princípov udržateľného 

smart rozvoja je končiace sa programové obdobie, na ktoré bol vypracovaný predchádzajúci 

rozvojový dokument (roky 2016-2023). Ďalšími dôvodmi sú nové, zmenené spoločenské 

okolnosti (nové programové obdobie regionálnej politiky EÚ a kreovanie nových 

rozvojových priorít EÚ, definovanie národných priorít implementácie Agendy 2030, nové 

paradigmy ako klimatické zmeny, nástup priemyselnej revolúcie 4.0 ako aj silnejúci proces 

suburbanizácie a väčšia potreba územnej spolupráce) ako i zistenie, že k riešeniu výziev a 

problémov je možné pristúpiť novým efektívnejším spôsobom a využiť nové inovatívne 

prístupy. 

mailto:martin.hakel@region-bsk.sk
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1.2.Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument reaguje 

 Nové programové obdobie regionálnej politiky EÚ a kreovanie nových rozvojových 

priorít EÚ; 

 definovanie národných priorít implementácie Agendy 2030; 

 nové paradigmy ako klimatické zmeny, nástup priemyselnej revolúcie 4.0  

 

1.3.Hlavné  ciele PHRSR vrátane predbežnej vízie 

PHSR MČ Bratislava-Petržalka je strednodobý   rozvojový dokument, ktorý bude 

vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami Agendy OSN pre udržateľný rozvoj 2030, Víziou a 

stratégiou rozvoja Slovenska do roku 2030 a bude vypracovaný podľa záväznej časti 

územnoplánovacej dokumentácie obce i regiónu. 

2. Predpokladaný obsah strategického dokumentu 

2.1.Charakter dokumentu 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja MČ Bratislava-Petržalka na roky 2023 

– 2029 (s výhľadom do roku 2030) predstavuje spracovanie novej verzie PHRSR pre obec s 

uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja s cieľom koncepčného cieľavedomého a 

transparentného riadenia a rozhodovania na úrovni samosprávy. 

2.2.Body obsahu PHRSR 

Obsah: 

 ÚVOD (metodické a legislatívne východiská, relevantné vstupy z nadradených 

programových a strategických dokumentov, relevantné vstupy z regionálnych a 

lokálnych programových a strategických dokumentov) 

 ANALYTICKÁ ČASŤ: 

o  1.1. Základné vymedzenie a poloha MČ Bratislava-Petržalka  

o 1.2. Činnosť samosprávy MČ Bratislava-Petržalka  

o 1.3. Poloha MČ Bratislava-Petržalka a územný rozvoj  

o 1.4. Prírodné podmienky  

o 1.5. Abiotické faktory  

o 1.6. Demografická charakteristika a vzdelanostná štruktúra 

o 1.6. Hospodárstvo  

o 1.7. Infraštruktúrna vybavenosť  

o SWOT analýza 

 STRATEGICKO-PROGRAMOVÁ ČASŤ 

o Vízia rozvoja,  

o Rozvojová stratégia (Ciele a priority rozvoja),  

o Definovanie cieľov a zdôvodnenie výberu cieľov,  

o Priority rozvoja,  

o Popis rozvojovej stratégie (Zoznam opatrení a aktivít),  

o Zoznam opatrení a aktivít podľa prioritných oblastí. 

 Realizačno-finančná časť 

o Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie realizácie PHRSR,  

o Systém monitorovania a hodnotenia, 

o Akčný plán  

 Záver 

 PRÍLOHY 

o Príloha č. 1 Systém monitorovania a hodnotenia pokroku PHRSR MČ 

Bratislava-Petržalka 

o Príloha č. 2 Databáza partnerov MČ Bratislava-Petržalka 

o Príloha č. 3 Skrátená verzia PHRSR s infografikou 



2.3. Vymedzenie územia a územné členenie stratégie/definované strategicko-

plánovacie regióny (pri Vstupnej správe PHRSR VÚC a PHRSR skupiny obcí) 

Riešeným územím je územie  MČ Bratislava-Petržalka. 

 

3. Uvažované/požadované variantné riešenia zohľadňujúce impulzy, výzvy, 

problémy, ciele a geografický rozmer PHRSR 

Dokument PHRSR neuvažuje s viac variantným riešením. 

4. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania PHRSR a zodpovednosti 

za jednotlivé kroky  

Fáza/ 

Krok 
Obsah 

Začiato

k fázy 

Koniec 

fázy 

Zodpovedná 

osoba/partner 

1 Analytická časť 5/2022 8/2022 

referát 

projektového 

riadenia 

2 
Stanovenie vízie, strategického 

smerovania, priorít a strategických cieľov 
6/2022 8/2022 

referát 

projektového 

riadenia 

3 

Strategická časť - návrh strategického 

prístupu, postupu a nástrojov na 

dosiahnutie vízie 

6/2022  8/2022 

referát 

projektového 

riadenia 

4 
Nastavenie implementácie, financovania, 

monitorovania a vyhodnocovania 
6/2022  9/2022 

referát 

projektového 

riadenia 

5 Realizačno-finančná časť   6/2022 9/2022 

referát 

projektového 

riadenia 

6 
Verejné prerokovanie a pripomienkový 

proces   
9/2022 9/2022 

referát 

projektového 

riadenia 

7 
Ukončenie procesu SEA a finalizácia 

materiálov 
1/2023 2/2023 

referát 

projektového 

riadenia 

8 Schvaľovanie 
11/202

3 
3/2023 

Komisie, 

zastupiteľstvo 

5. Vzťah PHRSR k iným strategických dokumentom  

Názov dokumentu 

Subjekt, ktorý 

dokument 

obstaral/schvaľo

val 

Časové 

zameranie 

Relevantnosť 

k spracovávané

mu PHRSR 

Národné priority implementácie 

Agendy 2030 
Úrad vlády SR Do roku 2030 

vysoká miera 

(záväzný / 

nadriadený) 

dokument 

Vízia a stratégia rozvoja SR 2030 

(*návrh) 
Úrad vlády SR Do roku 2030 

vysoká miera 

(záväzný / 

nadriadený) 

dokument 

Partnerská dohoda 2021-2027 

(*návrh) 
Úrad vlády SR Do roku 2030 

vysoká miera 

(záväzný / 

nadriadený) 



dokument 

Územný plán  hl.m.SR Bratislavy, 

rok 2007 v znení neskorších zmien 

a doplnkov 

Hlavné mesto SR 

Bratislava 

Nie je 

definované / 

dokument je 

priebežne 

aktualizovaný 

vysoká miera 

(záväzný / 

nadriadený) 

dokument 

Územný plán zóny celomestské 

centrum – časť Petržalka, územie 

medzi Starým mostom a 

Prístavným mostom, rok 2006 v 

znení zmien a doplnkov 

Hlavné mesto SR 

Bratislava 

Nie je 

definované 

vysoká miera 

(záväzný / 

nadriadený) 

dokument 

Koncepcia sociálnej inklúzie 

Bratislavského samosprávneho 

kraja na roky 2020-2030 

BSK 2020-2030 
stredná miera 

(smerné) 

Ďalšie sektorálne strategické 

dokumenty pre územie Slovenska 
ministerstvá 

rôzne – 

spravidla do 

roku 2030 

vysoká miera 

(záväzný / 

nadriadený) 

dokument 

PHSR Hlavného mesta SR 

Bratislavy 
HL.M.SR BA Do roku 2020 

stredná miera 

(smerné) 

Ďalšie sektorálne strategické 

dokumenty pre územie 

Bratislavského kraja 

BSK 

rôzne – 

spravidla do 

roku 2030 

stredná miera 

(smerné) 

6. Orgán kompetentný na priatie PHRSR 

Zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka   

 

B. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch implementácie PHRSR 

 

1. Predpokladané požiadavky na vstupy/zdroje 

Finančné zdroje 0,- EUR 

Ľudské zdroje 

Interné = 1 gestor – vicestarostka MČ Bratislava-

Petržalka,   + 1 koordinátor (vedúca referátu 

projektového riadenia) + ďalší zamestnanci a vedúci 

jednotlivých oddelení mestského úradu + socio-

ekonomickí partneri = približne 11 mesiacov 

Materiálne zdroje Materiálno-technické vybavenie  

2. Údaje o predpokladaných výstupoch/efektoch 

 Koordinácia regionálneho rozvoja na území obce; 

 mobilizácia socio-ekonomických partnerov; 

 definovanie prioritných oblastí obce do roku 2029 s výhľadom do roku 2030; 

 podklad na vyjednávanie o alokácií finančných prostriedkov z EŠIF. 

3. Možné riziká súvisiace s tvorbou a implementáciou PHRSR 

Tvorba dokumentu: 

 Personálne: zapojenie dostatočného počtu expertov pre tvorbu dokumentu, zapojenie 

dostatočného počtu socio-ekonomických partnerov pre tvorbu dokumentu, záujem 

jednotlivých aktérov; 

 Právne a legislatívne: zmena legislatívy,  

 Harmonogram realizácie: dostatočný časový harmonogram realizácie, predĺženie 

procesu schvaľovania. 



 

Implementácia: 

 Dokument PHRSR   2023 – 2029 obsahuje viacero ideových rozvojových riešení 

v oblastiach ako sú napr. sociálna inklúzia, ekonomika a hospodárstvo, cestovný ruch, 

kultúra, dopravná a technická infraštruktúra, životné prostredie. Keďže sa jedná 

o ideové riešenia, v súčasnom stave spracovania dokumentu PHRSR je zložité hovoriť 

o rizikách vyplývajúcich z dokumentu. Riziká alebo negatívne vplyvy na životné 

prostredie môžu nastať až pri samotnej realizácií konkrétnych projektov; 

 Zmena politických priorít; 

 Nedostatočne pripravený systém čerpania finančných prostriedkov zo EŠIF. 

 

C. Dotknuté subjekty 

 

1. Vymedzenie kľúčových partnerov (hlavných aktérov rozvoja, dotknutej 

verejnosti vrátane jej združení a osobitne sociálno-ekonomických partnerov) 

1.1. Definovanie hlavných aktérov rozvoja obce/skupiny obcí/mesta/VÚC 

 Úrad Bratislavského samosprávneho kraja 

 Hlavné mesto SR Bratislava 

 Kľúčoví socioekonomickí partneri 

1.2.Definovanie dotknutej verejnosti 

 Obyvatelia MČ Bratislava-Petržalka a 

 záujmové združenia. 

1.3.Definovanie partnerov verejného sektora – sociálno-ekonomických partnerov 

Identifikácia 

partnera 

Hlavná 

motivácia 

partnera pre 

spoluprácu 

Kapacita pre 

zapojenie do 

tvorby PHRSR 

Návrh 

inštitucionalizáci

e partnerstva 

resp. využitia 

existujúcej 

Návrh 

kľúčových fáz 

zapojenia 

partnera 

Riadiaci 

pracovníci a 

zamestnanci 

úradu MČ 

podľa 

jednotlivých   o

ddelení; 

Komisie 

zastupiteľstva  

a 

Socio-

ekonomickí 

partneri. 

Identifikácia 

problémových 

oblastí; 

Predstavenie 

svojej vízie 

rozvoja, 

Predstavenie 

plánovaných 

aktivít a ich stav 

prípravy a 

Záujem o rozvoj 

obce. 

Individuálne 

podľa potreby 

(študovanie 

materiálov a 

pripomienkovan

ie+ účasť na 

verejnom 

prerokovaní + 

individuálne 

stretnutia). 

 Hlavné mesto SR 

Bratislava, 

BSK. 

Analytická časť 

(verejné 

prerokovanie); 

Návrhová časť 

(pracovné 

skupiny, verejné 

prerokovanie 

a individuálne 

stretnutia) a 

Proces SEA. 

1.3.1. Návrh koordinačnej štruktúry procesu spracovania PHRSR 

Gestor tvorby 

stratégie 

 Mgr. Iveta Jančoková, zástupkyňa starostu 

Tel.: +421 947 487 002, E-mail: iveta.jancokova@petrzalka.sk 

Koordinátor 

prípravných 

prác  

Mgr. Monika Adameková MBA,  vedúca referátu projektového riadenia 

Telefón:  +421 947 487 141, monika.adamekova@petrzalka.sk 

Koordinátor 

tvorby 

 Ing. Pavol Petrík, telefón:  +421 947 487 142 

pavol.petrik@petrzalka.sk, 



stratégie 

Členovia 

riadiaceho 

výboru 

Vedúci a zamestnanci oddelení MÚ; 

Komisie zastupiteľstva a 

Socio-ekonomickí partneri 

- (1) občianska spoločnosť a verejná správa (samospráva, občianske 

iniciatívy, hnutia a organizácie); 

- (2) akademické pracoviská (veda, výskum, vzdelávanie) a 

- (3) ekonomické subjekty (priemyselné podniky, poskytovatelia 

služieb a pod.). 

Tím pre 

koordináciu 

tvorby 

a implementáci

e 

Ing. Pavol Petrík, telefón:  +421 947 487 142 

pavol.petrik@petrzalka.sk, 

Mgr. Dejan Súkala, telefón: +421 947 487 145 

dejan.sukala@petrzalka.sk 

 

Zamestnanci referátu projektového riadenia a referátu investičných 

činností. 

Pracovné skupiny zodpovedné za jednotlivé úlohy 

Pracovné tímy v strategicko-

plánovacích regiónoch a ich 

koordinátori 

Tematické pracovné tímy a ich koordinátori 

• Pracovný tím pre prierezové 

témy:  Ing. Pavol Petrík, Mgr. 

Dejan Súkala, Bc. Miloš Holán  

– koordinátor: Ing. Pavol 

Petrík 

• Tematický pracovný tím pre oblasť  kultúra a 

cestovný ruch – koordinátor: Jana 

Hrehorová, Mgr. Monika Adameková MBA 

• Tematický pracovný tím pre oblasť  školstvo– 

koordinátor: Ing. Pavol Petrík, Ing. Andrea 

Garanová 

• Tematický pracovný tím pre oblasť  športu – 

koordinátor Mgr. Dejan Súkala 

• Tematický pracovný tím pre oblasť životné 

prostredie – koordinátor: Ing. Adrián 

Ševeček, 

• Tematický pracovný tím pre oblasť 

hospodárstvo, energetika, komplexný rozvoj 

regiónu (financie) – koordinátor: Ing. Pavol 

Petrík, Ing. Peter Mihál, Mgr. Ivan Lučanič, 

Mgr. Barbora Filo, Ing.arch. Štefan Hasička  

• Tematický pracovný tím pre oblasť 

sociálneho rozvoja a Koncepcie sociálnej 

inklúzie   – koordinátor: Mgr. Marcela 

Zacharová M.Ed. 

• Tematický pracovný tím pre oblasť 

bezpečnosť a krízové riadenie – koordinátor 

Mgr. Dejan Súkala, Štefan Rakšányi 

 

2. Zoznam dotknutých subjektov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov 

1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Nám. slobody 6, P.O. Box 100, 810 05 Bratislava 

15 

2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 

Bratislava 1 

mailto:dejan.sukala@petrzalka.sk


3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava 

4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava 

5. Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č.33, 813 30 Bratislava 

6. Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

7. Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 

8. Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 

9. Regionálne združenie Mestských častí hl. mesta Bratislavy, Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava- Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 

10. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 

05 Bratislava 

11. Krajský pozemkový úrad Bratislava, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava 

12. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Vajnorská 98/D, 831 04 

Bratislava 

13. ŠOP SR, Správa CHKO Dunajské Luhy, Korzo Bélu Bartóka, Dunajská Streda 

14. Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, 811 04 Bratislava 

15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. M. So sídlom v Bratislave, 

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 

16. Mestské lesy v Bratislave, Cesta Mládeže 4, 830 01 Bratislava 

17. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29 

18. Železnice SR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 

19. Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava 1 

20. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. , Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 

21. Slovenský plynárenský priemysel, a. s., OZ Bratislava, Votrubova 1, 825 17 Bratislava 

26 

22. Západoslovenská energetika, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 

23. Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava 212 

24. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 

26 

25. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 

26. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 

27. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra 

28. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 842 17 

Bratislava 4 

29. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava 

30. Lesy SR, š.p., Nám. SNP 8, 974 01 Banská Bystrica 

31. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.BOX 216, 850 00 

Bratislava 

32. Úrad pre správu nehnuteľného majetku a výstavby MO SR, Krížna 42, P. O. BOX 7, 

820 05 Bratislava 

33. Regionálne cesty Bratislava a. s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava 

34. Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 

35. Hydromeliorácie š. p. Bratislava, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211 

36. Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25 

3. Dotknuté susedné štáty 

MČ Bratislava-Petržalka susedí s dvomi štátmi a to Rakúskom a Maďarskom. Dokument 

PHRSR 2023 – 2029 svojimi aktivitami neplánuje priamo zasahovať do územia susedných 

štátov. Dokument ideovo rieši prepojenie medzi susednými štátmi napríklad v rámci 

medzinárodnej spolupráce v oblasti verejnej hromadnej dopravy alebo cyklistickej dopravy 

pričom ale neobsahuje podrobné technické riešenia. 

 



 


